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 בדפים או בפנקס והשני במחשב זה בעט. וההוא במקלדת זה ובנו. אב ידי על נכתב הזה הטור
 הכתבים לאסופת אבי שבחר הכותרת היא ביוגרפיים" אירועים כספית, "יצחק ■ מצהיבים

 עבורנו שפתרו יד וכתבי מקאמות תעודות, תמונות, יומנים, מסמכים, - אחריו שהשאיר
הייתה שבדרך המדינה שבהם ההם, מהימים ומשונות שונות עלילות לנו וגילו רבות תעלומות

עוד שאינם ימים למענה. מהלוחמים בהרבה חשובה

 היומנים, המסמכים, ערימות ין
 המקאמות התעודות, התמונות,

 שמצאנו המצהיבים היד וכתבי
 של תמונה התגלתה אבי של בארכיון

 היהודית "הבריגדה כלשהו. מספר עמוד
 מתנוסס מתחתיה כותרתו. באירופה"

 אחת היא "זו בן־גוריון: דוד של ציטוט
 עניין בדורנו, גדולות הכי האפופיאות

 כשראיתי באירופה. ופעולתה הבריגדה
 הגרועים אלא(איך) הציונים גדולי איך לא

 קדושה של ביחס מדברים במחנות שבהם
 אנשי היו מה הבינותי הבריגדה, חברי על

בשבילם". הבריגדה
 שתי הופיעו הנ״ל לציטוט מתחת
 "שם מקבילים: טורים בשני רשימות

 הכפיל" "שם הימני, בטור השליח־החייל"
 שם, היה אבי של שמו גם השמאלי. בטור
 לכפיל שליח־חייל. היה הוא הימני. בטור
 עם הסיור מה קליין. ישראל קראו שלו

עצמנו. את שאלנו האלה? הכפילים
 תל לעבר טבריה את נטשתי "למחרת

 קורס אחרי כבר הייתי זה בשלב אביב.
 כהומלס חייתי אביב בתל בגדנ״ע. מ״כים

 כחצי במשך בחניונים באוטובוסים הישן
 למשמר התגייסתי ואז ביותר. קשה שנה

 מעיני סמוי "ח פלט גדוד גם שהיה החופים
 תקופה אותה של הבריטיים השלטונות

 השנייה. העולם מלחמת אמצע ),1943(
 העברית הבריגדה הוקמה שנה, באותה
 למילוי תגבורות לה וחסרו הבריטי בצבא

 בקריאה יצא שרתוק(שרת) משה שורותיה.
 כשביקשתי אך לבריגדה. להתנדב לנוער

 סירב. הוא שחרור, שלי המג״ד(פלמ״ח) מן
 בסוכנות במשרדו שרתוק את לפגוש הלכתי

 ואכן, לילינבלום. פינת אלנבי ברח׳ היהודית
 מוצרי, מכבי המג״ד, אל פתק בידי נתן הלה
 לצבא התגייסתי וכך אותי. שישחרר כדי

 טירונות אימוני כחודש עשיתי הבריטי.
 אותנו העבירו ומשם (סרפנד) בצריפין
 לסואץ) איסמעיליה (בין במצרים לג׳ניפה
 עד אימונים של חודשים 8כ־ עוד למשך

לבריגדה. לאירופה באוניה אותנו שהשיטו
 יום במצרים, שהותי תקופת בסוף

 על עזה (צ׳פחה) טפיחה חשתי אחד,
 הטופח, לעבר פניתי כאשר כתפי.
שהתגייס עצמו מוצרי מכבי שזה גיליתי

 להיותי שנתיים בתום לבריגדה. הוא אף
 הצבאית לפעילות שבנוסף בריגדה, חייל

 לשרידי הקשורים בנושאים גם עסקתי
 ממחנות ששוחררו באירופה היהדות
 מוצרי מכבי על הוטל הנאציים, המוות

 ישראל, לארץ הבריגדה החזרת לפני
 כדי הבריגדה מחיילי 50כ־ לבחור

 פליטי של בלבוש באירופה להשאירם
 פליטי 50 ארצה להחזיר ובמקומם שואה
 בריגדה. כחיילי לבושים אמיתיים, שואה

 שנשארו. 50ה־ בין אני גם נבחרתי לכן
 בעלייה פעילות של שלמה שנה למשך

 צבאיים בקורסים והדרכה לגלית בלתי ב׳
 עבור כחיילים שואה פליטי להכשיר כדי

 מקדמי, גיוס בשלבי כבר שהיה צה״ל
השחרור". מלחמת לקראת להכנתם
 הכתבים מתוך לקוח הזה הקטע
 כספית, "יצחק אחריו. אבי שהשאיר
 שבחר הכותרת היא ביוגרפיים" אירועים
 צחה עברית הכתובים הדפים לאסופת

 שפתרו כתבים ומצויר. יפהפה יד בכתב
 עלילות לנו גילו רבות, תעלומות עבורנו
 לאווירת אותנו והכניסו ומשונות שונות
 שבדרך המדינה שבהם ימים ההם, הימים
 למענה. מהלוחמים בהרבה חשובה הייתה
עוד. שאינם ימים
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 גרר שעבר בשבוע כאן שכתבתי הטור
 בכל תגובות של תקדים חסר אוקיינוס

 החברתיות המריות הדרכים, האמצעים,
 הדעת. על להעלות שאפשר והמסורתיות

 קביעת לאחר מיד בלחץ, נכתב הוא
 המעורפל הזיכרון מתוך אבי, של מותו

 ימי במהלך בחייו. לנו שסיפר מה של
 ובו הכתוב, האוצר את גילינו השבעה
 תקופה אותה מתוך חמדה ושכיות פנינים

הוד. רבת היסטורית
 מחווה מתוך נכתב הנוכחי ההמשך טור
 ישראל הבכור, ואחיו שאבי הדור ההוא. לדור

 גבעתי של האחרון בקרב שנפל ז״ל, זילברמן
 לנו שהעניק דור עמו. נמנו הדרום, בחזית

 להחריב מתעקשים אנו שאותה המדינה, את
 למהלך בניגוד הזה, שהטור הסיבה זו עכשיו.
על אלא אחת, ביד נכתב לא הרגיל, הדברים

 מהפלמ״ח כיתה "כולל אבא, כתב שומרים", 40 שם היו פיקודי ״תחת
 אחד שבלילה זוכרני הפנטסטי. אופיר שייקה היה מחבריה שאחד

 לישן התחזה כאילו לי הציג הלה אך משמרתו. על ישן תפסתיו
הראוי" העונש מן חמק וכך תיאטרון, ללימודי הכנתו במסגרת

 בעט. וההוא במקלדת זה ובנו. אב שניים. ידי
 דפים או פשוט בפנקס והשני במחשב זה

פעם. כמו מצהיבים,
 שבה הדרך לפיכך, הוא, הכפילים סיפור
 ארצה להגניב היהודית הבריגדה הצליחה

 שואה פליטי באירופה המלחמה בתום
 את לבשו הבריגדה, ללוחמי שהתחזו
 ותעודותיהם, שמותיהם את נשאו בגדיהם,

 עמם, של ההיסטורית למולדת להגיע כדי
 כתבי ליד אירופה. שדות אה הרווה שדמו

 ובו הכפילים", "ספר את מצאנו אבי של היד
 כתב הכפילים 50מ־ אחד כל כולו. הסיפור

 שלו. והמקרה עצמו על וסיפר קצר קטע שם
 שלי". אבא של "הכפיל היה קליין ישראל

 מאימת ביערות, וחצי שנתיים הסתתר הוא
 אחר לפרטיזנים. הצטרף כך אחר הנאצים.

 בימיה נערך, שעוד לפוגרום נקלע כך
 הפולנית בעיירה המלחמה, של האחרונים

 האדום לצבא התנדב כך אחר רישה.
 התגלגל כך אחר גרמניה. בכיבוש והשתתף
 העשנים האודים בין החרבה, באירופה

 עד מפוארת, יהדות פעם שהייתה מה של
 ושם ב׳ עלייה של העלייה בשליחי שנתקל

הבריגדה. בחיילי לראשונה נתקל
 "הופיעו בספר: קליין שכתב מה זה

 בהורים חיפשו הם מהבריגדה. חיילים
 מקועקעים מספרים זרועותיהם על שאין

 20כ־ אספו הם ההשמדה. ממחנות
 לדירה הועברנו ביניהם. ואני בחורים
 בגדינו, כל את מעלינו הפשיטו כלשהי,

 אותנו והלבישו אישיים חפצים גם לקחו
 הייתי דבר, הבנתי לא הבריגדה, במדי
 אותנו העלו ערב אותו מבולבל... מאוד

 הונח שבמרכזה צבאית, משאית על
 הארון. צדי משני ישבנו מתים. ארון

 בריגדה חיילי שני ישבו המכונית בקצה
 שחייל הייתה למסע האמתלה אמיתיים.

 אותו מובילים וחבריו מת בריגדה
 בהגיענו בבלגיה. הנמצאת לפלוגתו

 הבריגדה אנשי דרשו הבלגי לגבול
 המתים לארון ייכנס שלנו שמתנדב

 אותו. יבדקו הגבול ששומרי למקרה
 עשיר ניסיון לי היה אמרתי. אכנס", "אני

 פעם לא קברים. בתוך או בין במחבואים
 בימי קברות, בתי מיני בכל הסתתרתי
אותי. הפחיד לא מתים ארון הנאצים.

 היה זה בעיני גדולה, לאחוזה "הגענו
 שבועות. כשלושה שהינו בה ארמון, ממש

 ולחימה, סדר תרגילי למדנו במהלכן,
 אחד כל כן כמו באנגלית, ניתנו הפקודות

 אני שלו. החדשה הזהות את למד מאיתנו
 יצחק בשם בחור של זהותו את קיבלתי
כל את אותי לימד הוא מטבריה. זילברמן

 הסבא, היה מי למדתי משפחתו. תולדות
 תאריכי בצירוף הכל וכו׳. הגיס האח,
 ישבתי וכו׳. מקצועות מקומות, לידה,
הכל". שידעתי עד יום יום איתו

 האבא הוא הבנתי, פתאום קליין, ישראל
 שהמתינו המיילים מאות בין שלי. החליפי

 שעבר, השבוע של הטור פרסום לאחר לי
 חבר ,96 בן הדם, דוד שכתב אחד גם היה

 המפקד שהיה לי שכתב אלפא, בית קיבוץ
 טלפון. לו הרמתי בבריגדה. שלי אבא של

 "יפה היה שאבא לי סיפר כבדולח, צלול
 הדביקו ולכן איטלקי", קולנוע כשחקן תואר

 הדס המשיך אבא, "רוברטו". הכינוי את לו
 בין מופקד, והיה כתורן זקוף היה לספר,
 של והמצעדים המסדרים על גם היתר,

 של מסעה את בפניי פירט הדס החיילים.
 מרכז לעבר מאיטליה באירופה, הבריגדה
 האימונים על סיפר בלגיה. עד אירופה,

 מבצע על השואה, פליטי את שהעבירו
 פה בעל שלמד אבא, על ובעיקר הכפילים

 המדריכים. מבכירי והיה באיטלקית שירים
 שעשה התקופה את אבא מתאר בכתביו,
המלחמה: סיום אחרי באירופה

 באיטליה שנה כחצי באירופה "פעלנו
 בגרמניה, בהיותי בגרמניה. השני והחצי

 פעלתי לבאזל. נשלחתי ,1946 בדצמבר
 הציוני בקונגרס לפעול כדי בשוויץ,

 ביציע. הסדרנים כראש זאת עשיתי הכ״ב.
 ניירות עם ארצה הוחזרתי 1947 באמצע
 שנה באותה לשעבר... כישראלי מזויפים

 ניירות עם למקום ממקום נעתי באירופה
 ומשונים. שונים שמות תחת מזויפים זהות

 יליד מיאצ׳לי, רידד היה שמי מהם באחד
 לה דה "די הייתה שלי הכתובת קזבלנקה.

כמובן". לגמרי, בדיונית כתובת ״.18 ברדק
 אה פה בעל לדקלם ידענו כילדים,

 בקזבלנקה. הברדק מרחוב הזו, הכתובת
 בהולנדית, להגיד, גם ידע הצעיר אחי
 לא אבא. של המזויף הדרכון מספר את

 של הסדרן פלוגה ראש היה שהוא ידענו
 להקים סופית הוחלט שבו הציוני הקונגרס

 ידענו לא בפלשתינה. ישראל מדינת את
 השבעה, מקץ היום, הכפילים. מבצע על

כלום. כמעט ידענו שלא מבינים אנחנו

• • •
 אבא חזר הקמתה, טרם לישראל, כשחזר
 יחידת על הפיקוד את קיבל הוא לפלמ״ה.
 רדינג. הכוח תחנת על ששמרה הפלמ״ח

 לשמור צריך למה שומרים. 40 היו תחתיו
 על אבא, כתב אוימה, היא כי רדינג? על
של אביב (רמת מוניס שייח׳ ערביי ידי
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לארגןניסהוהואמפותחתסוציאלית

הואזכויותיהם.עלוללחוםהעובדיםאת

הצליחבשנהפעםפעמייםהספיק.לא

לתללנסועכדיפרוטותכמהלחסוך

שהיהתיאטרוןהצגותלמרתוןאביב

להמשך"דלק"לוומספקנפשואתגודש

לכתובממשיךואבאפשוטה.הלאהדרך

השחרורמלחמתקטעהזהכל"את

בגדודדווקאהוצבהטברייניישראלכאשר

הדרוםבקרבותוהשתתףגבעתישל25

המעטיםביןהיהישראלמדם.העקובים

איבדיסממשלטרגליהםעלשירדו

שעות84לאחרנגבהעלשהגןהמפורסם

פלוגתו.לוחמירובנפלובומדםעקובות

במכתביםהאלההקרבותאתתיארישראל

אותונוסףקרבהביתה.ששלחנסערים

היהבוהצומתמשלטיכיבושהיהשרד

ממושךכידוניםבקרבישראלמעורב

צבאשלהענקייםהסודניםהלוחמיםעם

חוליקאת.משלטיבחפירותמצרים

הקרבעדבשלוםישראליצאאלה"מכל

שלהאחרוןהקרבגםשהיהשלוהאחרון

ה2בלילזהבקרבבדרום.גבעתי

פלוגהבמסגרתישראללחם'84בנובמבר

גליםגליםהסתערההפלוגה.25גדודשלב'

הירייהמכונותאךהזההעיקשהמשלטעל

לאשכמעטעדבחיילינוקצרוהמצריםשל

הלךישראלבגופו.שלםאחדחיילנותר

כדיהבונגלורטורפדועםהפלוגהבראש

מקלעשלצרורכאשרהגדראתלפרוץ

לפרוץהיהאמורהואבחזהו.פגעויקרס

אף"נפגעתי".צעקאךבגדרמעברפרצת

האשמשוםלולעזורהיהיכוללאאחד

תלוינותרהואהכוח.ברובשפגעההעזה

המצריםהחזירולמחרתהגדר.עלמדמם

האחרונותהשתייםחללינו.שלגוויות41

עלהמהיודעיםשאינםבטענההוחזרולא

בצמחיהשאחזהשהאשסברהישבגורלם.

שלו.המ"מואתישראלאתשרפה

עצמותיואתזיהיתישנהלאחר"רק

לידהשטחבתוךשנמצאוישראלשל

שןשלסימןלפיהיוםשלכוכבמושב

הבאתועםרקחלק.בהשחסרקדמית

הצבאיהקברותבביתעולמיםלמנוחת

השכוליםההוריםיכלויצחקבנחלת

72בןהסוערת.לנפשםמהמנוחתלתת

להקיםהספיקטרםבנופלוישראלהיה

מדינתאתלהקיםזכהאךבישראלבית

וחייו".גופושלהכסףמגשעלישראל

לאאחיוגופתשזיהוילימיםהודהאבי

להוריםקברלייצרכדיאלאאמיתיהיה

עביהקלסריםשבאחדאלאהשכולים.

מעטפההסתתרהאחריושהותירהכרס

שתייםתמונות.שלושבההיוקטנה.

וקסדה.קרבבמדיזילברמןישראלשל

אוחזשאותהגולגולתתמונתהשלישית

רווחבבירורנראהבגולגולתבידו.אבי

עלגםשנראהקדמיותשינייםשתיבין

בעיןהחי.הלוחםשלהמחייכותפניו

שבקבררעלאסיכויישמזוינתבלתי

יצחקבנחלתשנהכלעומדיםאנושלידו

הכרנו.שלאהדודאכןטמון

למופקדאביהפךהקריירהבהמשך

תס"חהת"סועלהצה"לייםהמסדריםעל

הכבודמשמרבראשעומדהואהצבאי.
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ישראלומשמאלמימיןיצחק
"רקוהגולגולת.למעלהבמרכז
לפיעצמותיואתזיהיתישנהלאחר
חלק"בהשחסרקדמיתשןשלסימן

הערה




הבאתכוללהצבאייםהטקסיםבכל

זאבבנימיןהמדינהחוזהשלארונו

"תורתאתכתבהואלישראל.הרצל

הדוגמןהואהסדרתרגילישלהלחימה"

הצה"ליות.ההדרכהבחוברותהמצולם

בחדותמצדיעלהחרידזקוףתואר

השבועאצלנושביקראלדדשאריהוכפי

במכנסייםהגיהוץ"קוהיטבהגדיר

הנשקקתאתממשיךמדויקמהוקצע

להיות".שצריךכמושיק'.ב'הצג

גדולאהבה.מכתבישלקלסריםמצאנו

רומניםניהלהואאבי.היההרומנטיקנים

הםוהדר.פאתוסעמוסיאפייםסוערים

מאהובותיואחתאפלטוניים.כללבדרךהיו

אשתולימיםאבנרירחלהייתההאלה

הםאבנרי.אורישלוהמיתולוגיתהנצחית

אחדלוהטים.מכתביםלזהזהוכתבואהבו

מפקדסגןכשהיהאביידיעלנכתבמהם

בשטחהישראליתהמובלעתהצופיםהר

מציאותאתלאהובתומתארהואהירדני.

עלהירדניםעםהמאבקאתההרעלהחיים

אתמנתחנשימהובאותהמחלוקתגבעת

אפלטון.כתבי

עםוהתחתנהמאבינפרדהאבנרירחל

אחרתרחלעםהתחתןאביאבנרי.אורי

עדשנהכלמאזלויאלפנדרי.לבית

מתקשריםואביהיאהיואבנרישלמותה

אתזהומברכיםהולדתיוםכללזוזה

הנהוהבינו.ידעואבנריואוריאמיזו.

טבריהאתאביעזיבתמסכתלסיום

חןבמחמאותזכיתישלי"בברמצווה

בשבתהכנסתבביתשנשאתיהדרשהמן

בעתיד.גדוללמדןשאהיההערכהעם

דעתועללמחרתקמתיזאתבמקום

רשמתימהורירשותקבלתללאעצמי

חילוני...בבי"סללמודעצמיאת

התיכוןבבי"סכיתותשסיימתיאחרי

מצבלפניעמדתיוחצי61לגילבהגיעי

שהושיבוטריפוןגלילההאםגורלי.

הספרבביתהראשוןביומילצידהאותי

ואזלאשמאאובחזרהאותיאוהבת

ובופתקלהשלחתיהעיר.אתאעזוב

עםאהבתיעללראשונהלהבישרתי

כאשרלאאובכןלישתענהבקשה

הדין.גזראתלשמועבערבב8אבוא

ראיתיההגורלילרגעהגעתיכאשר

אלהחוצהומציצההדלתפותחת

בליפנימהחזרהדקהלאחרהאפילה

טבריה".אתנטשתילמחרתתשובה.

הדתאתעזבשליאבאאמיתי.סיפור

דעתעל31בגילרגעשלבהחלטה

לתליחףנסעטבריהאתעזבעצמו

דעתעלאחדלילהשלבהחלטהאביב

בחציישןכותבהואאביבבתלעצמו.

בחניוניבאוטובוסיםהראשונההשנה

שנהחציכהומלס"חייתישלהם.הלילה

ליחידההתנדבכךאחרביותר".קשה

מוסוויתפלמ"חפלוגתשהייתההימית

מוצרימכביעלמוצרי.מכביאתופגש

ומיהאגדיכמפקדוחייוכלדיברהוא

לאחרהשירות.כללאורךאותושליווה

עבורכתבהלצלםיצאתישניםעשרות

הזיכרוןיוםלקראתהראשוןהערוץ

ידואתליהושיטהצלםצה"ל.לחללי

לואמרתימכבי".מאוד"נעיםואמר

אדםשלידללחוץיכולשאיניבנימוס

באשמתי""לאהזה.השםאתשנושא
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מישהו".שלשמועלנקרא"אניאמר

מוצרי""מכביצמרמורת.חלפה

ידיים.לחצנוענה."כן"שאלתי.

הלחימהתורתלאבישנחשבמוצרי

למשפחהבןבמצריםהפלמ"ח

"קינגמבעליאביומיוחסת.יהודית

שלמשפחהבתאמובירושליםדיוויד"

אגדיתדמותהיהמוצרימני.השופט

היהארצהשחזראחריימים.באותם

ואחדשדהיצחקשלהצבאישלישו

הואירושלים.בחזיתהלחימהמראשי

ערבלירושליםהדמים"ב"שיירתנהרג

מותולאחרה43.העבריהולדתויום

קציניםקורסעברלאשמעולםאף

רבסרן.לדרגתהועלהבצה"ל

הייתהסבתיכיכתבתישעברבשבוע

אישהיהוסביקרליןלחסידותבת

עלייפתחהזההמידעבויאן.חסידות

מטאפוריתהגיהינוםשערי

המובויאןחסידישלהוואטסאפקבוצות

נרגשתבקריאהאלייעדששוגרהשמחה

ספציפייםהיוהקרליניםהביתה"."לחזור

אבאשלדודבןאלייהתקשריותר.

ממשפחתדודבןועודעיליתמביתר

המפוארהמשפחתיהעץברק.מבניקוריץ

בניברקבנישחציליוהתבררלפנייהונח

ראשיתפקידיםבעליכוללשלי.דודים

בעירסיוריםכברקבעתיוכדו'.ישיבות

לא.ומההאדמו"ראצלטיש

בחזרהאותיהטיחאחדוואטסאפ

הנוכחיתהיומיומיתהמציאותלקרקע

בויאןשלבקבוצותהחבר'ה"הישלנו.

בויאןחסידהיהשלךסבאאםשואלים

אפיקורוס".כזהיצאתאתהאיך

שלמזלםלהם"תגידתשובתילהלן

עזבושליסבאשלוהבנותהבניםכל

ולצה"ל.לפלמ"חוהצטרפוהדתאת

במלחמתנפשואתמסרגםמהםאחד

היווהםקרהזהאלמלאהשחרור.

תורהשלבאוהלהלהתבטלממשיכים

לריבונותמסיםהיוםמשלמיםהייתם

יהדותכםאתומצניעיםכלשהיזרה

והטיפולהתקציביםאתלקבלבמקום

למדינהשישמהוכלוהחיסונים

להציע".הזוהמופלאה

עםטובהרגשתילאאליי.חזרלאהוא

השחרורבמלחמתאגבשלי.התשובה

וחילוניםדתייםכתףאלכתףלחמו

חזקשהיהמיכלואפיקורסיםחרדים

שלמקלאואקדחקרביןלהריםדיו

מושלמת.הייתההסולידריותמטאטא.

אללחוץהיההגבברירה.הייתהלא

כולנוהים.אלמופנותהעינייםהקיר

כמווחתרנוסירהאותהעלישבנו

מבטחים.לחוףלהגיעכדימטורפים

עכשיושהגענו.אחריהתחילוהצרות

זהנגדזהאותנולהסיתשמנסיםמייש

אתמהמזרחיםהאשכנזיםאתלהפריד

הסמולניםאתלסמןמהחילוניםהדתיים

ושנאהארסולהפיץהקיבוצניקיםואת

חיאניעודשכלנשבעאניבינינו.

הזו.בתופעההכוחבכלאלחםובועט

אבי.בצוואתשכתובמהזה

שאלורביםכיגםנכתבהזההטור

ככהאזאבי.בפניהתנצלתימהעלאותי

מספיקלוהקדשתישלאזהעלהתנצלתי

הדמנציהשבשנותזהעלהתנצלתיזמן.

פנימיתעוצמהמספיקאזרתילאשלו

היה.לאכברשהואלמרותשםלהיות

שלאלוהקשבתישלאזהעלהתנצלתי

בסיפוריםשמאסתיברצינותאותולקחתי

במקאמותשזלזלתיההםהימיםעל

מספיקלואמרתישלאהמופלאות

שלאהכתיבהכישרוןאתממנושירשתי

בליכודוהשריםהח"כיםמוללופרגנתי

טובה.מילהעליולילהגידידעושתמיד

שאםכדיזהכלאתלכםמספראנילמה

ללמודנסומבוגריםאמאאואבאלכםיש

כך.אחראיןעכשיושליהלקח

moc.liamg@5tipsacneb

ג'ניןלעלילתסוף
הליתהשופטתלסיוםמשהועוד

השבועשמהבלודמהמחוזיסילש

הנרדפיםרדיפה.שנותל91קץ

לוחמינציגינובאמצעותאנחנוהיינו

הפליטיםמחנהאתשכבשוהמילואים

השקריסרטומגן.חומתבמבצעבג'נין

שהעלילבכרימוחמדשלוהמתועב

נבזיותדםעלילותהללוהלוחמיםעל

מדינתאתהכתיםצה"לאתהכתים

המחסהתחתכולנואתהכתיםישראל

אומנותית"."חירותשלהנפסד

עינייםוזוגמצפוןבעלישראליכל

אלאורהחיילשללדיןבהעמדתושתמך

גםולעשותלדעתצריךכמוניאזריה

עלילתכשמופצתההפוךהמעשהאת

היהלאשהריצה"ל.לוחמינגדדם

אסףלאאחדאףבג'ניןטבחשום

מהכזביםדברושוםבהםוירהזקנים

לאשלוהשטנהבסרטבכרישפיזר

באמת.קרה

עדותהנהכתבו.כברהדיןפסקעל

מישלהצבאיהמזכירשלהחדרמתוך

פואדבנימיןהביטחוןשראזשהיה

מייקתא"להיההמזכ"ץאליעזר.בן

שמח"אניהשבוע.איתודיברתיהרצוג.

הצדקשניםהרבהכךכלשאחרימאוד

מדבריםכבר"אםהרצוגאמרנעשה"

במלחמהמוסריתהחלטותקבלתעל

הדוגמההואג'ניןשלהסיפוראז

מאודמלחמההייתהביותר.החזקה

הגענובג'ניןהפליטיםמחנהעלקשה

וצפוףקטןשטחעלצרשצה"ללמצב

מתאבדיםמחבליםשםשישברורוהיה

ברורהיהלא.ומהוחגורותומטענים

עלולחי"רכוחותעםלשםשלהיכנס

הקריטיבשלבולכןאדםבחיילעלות

מהדרגיםהצעהעלתהשםהלחימהשל

עםהמקוםאתלמחוקבצבאהבכירים

קשהבדילמההיהפואדקרב.מטוסי

ייהרגוצה"לשחייליבמקוםמאוד.

הציעומהאוויראותםנמחקפשוט

הזאתההצעהאתאישרלאהואלו.

מידעהיהראשוןדברכפולהוהסיבה

וביןמרצוןביןאזרחיםעדייןשםשיש

חששהיההמחבלים.שלערובהכבני

ייהרגומהאוויריפציץצה"לשאם

אםנלוויתסיבההייתהאבלאזרחים.

הדףגלליצורעלולזהאזרחיםייהרגו

ההזדמנותואתמגןחומתאתשיעצור

אישרלאהואולכןהטרור.אתלהדביר

זה.את

שלחנושלמחרתהואשקרה"מה

31לנוונהרגופנימההחי"רכוחותאת

פואדעםהייתיאנייום.באותולוחמים

לואמרווהםהשכולותהמשפחותאצל

הבניםבגללךבוהטיחוממשבפנים

להיותרוצהלאאתהנהרגו.שלנו

לקבלשצריכיםאנשיםשלבנעליים

זהפואד.שלההחלטהכמוהחלטות

אחרנשאוהואכזה.מכונןרגעהיה

הלוחמיםשבגללוההאשמהאתכך

האחרוןיומועדהאמיןפואדנהרגו.

האמתהנכונה.ההחלטהאתשקיבל

כזה.למצבספרביתפתרוןשאיןהיא

ואףכזאתהחלטהלשפוטיודעלאאני

משפחהעםלהתמודדיודעלאאחד

בהאשמות.כךאחרשבאהשכולה

החלטותקבלתעלכשמדבריםאבל

הזההמקרההמלחמהומוסריות

בקבלתהטבועיםהערכיםאתמשקף

מטורף".סיפורזהבצה"ל.ההחלטות

מטורףסיפורזהצודק.הרצוג

שלנוהשליטהשלנו.הסיפורוזה

לאדילמותמייצרתהפלסטיניםעל

מועדיםאנחנולפעמיםפשוטות.

במקרהלא.לפעמיםאזריהאלאור

אתלבלוםיצאכשצה"לג'ניןשל

מאותששחטוהמתאבדיםכנופיות

נשיםביניהםישראליםאזרחים

דבקותעליקרמחירושילםוילדים

הדברהמוסרועקרונותהמלחמהבדיני

זהאיתולהשליםצריךשהיההאחרון

בכרי.מוחמדשלהמתועבהסרט

הכבדלאסונומגיעיםאנחנוכאן

עדן.מנוחתוהישראליהשמאלשל

הצודקתהמלחמהאתולחזקלעגןכדי

עללהתריעצריךשבהםבמקרים

בפלסטיניםוהתעמרותעוולות

בצורהכחומהלעמודגםלדעתצריך

בכריקרה.לאזהההפוכים.במקרים

לאבסלוניםרצויאורחעדייןהוא

מהשמאלשנשארמהבירכתימעטים

יהיהלאהמצביהיהזהעודכלאצלנו.

והערכיהאידיאולוגיהאמיתילשמאל

הקהלדעתעלבקרבכלשהוסיכוי

חבל.כךכלחבלוזההישראלית.

מתועביםשקריםבכרי.

ששוניאבשלוםצילום

הערה



